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1r Trimestre 

Nivell Activitat  OBJECTIU Entitat Organitzadora Data Durada Preu aprox. 

5è-6è 
Multiactivitat 
(vela+ràfting+caiac) 

Oferir l’alumnat l’oportunitat 
d’aprenentatge d’activitats nàutiques, el 
descobriment del medi i la navegació a vela. 

Centre Municipal de 
Vela El Prat. 

Dimecres, 3 
d’octubre 
de 2018 

3 hores 
(tot el dia) 

23 € 

5è Circulem en bicicleta 
Difondre la normativa i respectar-la 
respecte la circulació en bicicletes. 
Fomentar la convivència entre vianants. 

Policia local. 
Octubre 
Maig 

Matí Gratuïta 

5è-6è 
Time travellers (teatre en 
anglès) 

Oferir un espai significatiu d’ús de la llengua 
anglesa fora de l’aula. 

Learning English 
through theatre. 

Novembre? 1 hora 4€ 

6è  Internet segura 
Identificar situacions de risc derivades del 
mal ús, propi o aliè, de les xarxes socials. 

Mossos d’esquadra. Desembre? 
1 hora i 
mitja  

Gratuïta 

 
2n Trimestre 

Nivell Activitat OBJECTIU Entitat Organitzadora Data Durada Preu aprox. 

5è-6è Cross al riu Llobregat 
Apropar l’alumnat a activitats esportives 
en un marc natural. 

Associació Esportiva 
Pratenc. 

? Tot el dia ? 

5è Primers auxilis 
Orientar i formar l’alumnat sobre la 
prevenció d’accidents, les conductes a 
seguir i les primeres cures. 

Ajuntament del Prat. gener? 1 hora Gratuïta 

5è-6è Espectacle de teatre. 
Familiaritzar l’alumnat amb les arts 
escèniques. 

L’escola va de bolo. febrer? 1 hora 5€ 

 
 
3r Trimestre 

Nivell Activitat OBJECTIU Ent. Organitza Data Durada Preu aprox 

5è-6è 
Colònies a El clar del 
bosc. 

Conviure durant tres dies en un entorn natural 
fent una sèrie d’activitats lúdiques. 

Anem de colònies. 22/5-24/5 Tres dies. 175€ 

6è Apropa’t al Delta 
Observar els paisatges del Delta de Llobregat i 
els seus elements característics. 
Conèixer la fauna i la flora d’aquests ambients. 

Ajuntament del Prat Juny? Tot el dia Gratuïta 
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6è  Estàs pantallat 
Afavorir les relacions d’amistat favorables i 
reflexionar amb esperit crític sobre les noves 
tecnologies. 

Ajuntament del Prat Maig? 1hora Gratuïta 

6è Què em passa? 

Potenciar l’autoestima i afavorir les relacions 
d’amistat favorables. 
Identificar quins canvis es produeixen a la 
pubertat i com afecta a la sexualitat. 

Ajuntament del Prat Juny? 1hora 0Gratuïta 

5è-6è Ara sí que sé! 

Promoure la salut emocional i els processos de 
dol saludables. 
Entendre les emocions i la necessitat 
d’expressar-les. 
Aprendre a cuidar-se i cuidar de l’altre davant 
d’una adversitat. 

Hospital Universitari 
General de Catalunya. 

Juny? Tot el matí 
G 
ratuïta 

 
 

 


